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Ord fra den nye præst 
   Søndag d. 18. december blev jeg 
indsat som ny præst i Aventoft og 
Bredsted menigheder. 
1000 tak til alle der deltog til 
indsættelsen og en særlig tak til de to 
menighedsråd! 

 

    Mit navn er Trine Savannah Parbo.  
Jeg er 44 år, ugift, har tre små hvide 
hunde og har været præst i 8 år.  Først 
i København og siden i Tinglev, 
Sønderjylland - den danske by med 
det største tyske mindretal. 
    Nu er det så mig, der har fået lov at 
være præst for et mindretal, og det er 
jeg meget spændt på.  Jeg ved endnu 
ikke meget om det, men er nysgerrig 
efter at høre, hvor jeres (menighedens) 
interesser er for kirken, og på hvilke 
områder I ser et behov for kirkeligt og 
mellemmenneskeligt engagement.  Jeg 
håber mange af jer har lyst til at give 
jeres tanker og interesser tilkende 
overfor mig, så vi kan få en dialog i 
gang om, hvad ”kirke” er og gerne må 
være for jer. 

    Jeg glæder mig til at lære skoler og 
børnehaver i pastoraterne at kende.  

At komme 
forbi for at 
fortælle 
historier, 
synge og 
snakke 
med både 
børn og 
voksne. 
    Jeg er 
også 
spændt på at skulle ud på 
hjemmebesøg for bl.a. ad den vej at 
lære menigheden at kende, og i det 
hele taget at blive en aktiv del af 
mindretallet og også byen Aventoft, 
som nu er blevet MIN by.  Det er en 
dejlig by! 

 

    Jeg glæder mig til at komme i gang 
med mit virke, der har dog været en 
del praktiske ting, der lige skulle falde 
lidt på plads, bl.a. har jeg været 2 uger 
på tysk kursus.  Tysk er ikke min 
stærke side, og det er nødvendigt at 
jeg bliver langt bedre end jeg er!    
Jeg håber, snart vi ses – også gerne i 
kirken, der er alle hjerteligt velkomne! 
☺         Trine Savannah Parbo 

Februar * Marts * april * maj 2017 
Medlemsbidrag * Kirchenbeitrag 

indbetales på konto i VR Bank 

DE 9721 763 542 000 211 2124 

 



 

 

 

 

Formanden siger:  
Vores nye præst, Trine, er kommet 
godt i gang! 
Hun holder gudstjenesterne, har været 
på tyskkursus og har overtaget under-
visningen af konfirmanderne. 
Hun holder dog også fridag - om 
mandagen og ”flytteferie” 13.-19. 
marts – det har hun ikke nået endnu. 

 

Sammen med Trine ser vi fremad og 
planlægger det, der skal ske fremover, 
foreløbig frem til Maj måned. 
      Reimer 

 

Begivenheder at være særligt 

opmærksomme på: 
 

• Generalforsamling 
Søndag den 05.03.2017, efter Guds-

tjenesten, kl. 11.00. 
Der er ikke valg i år til menigheds-
rådet, men over en kop kaffe skal vi 
tale om kirkens fremtid.   
Det er vigtigt at så mange som mu-
ligt fra menigheden møder op og 
deler deres tanker om, hvordan vi 
sammen kan gøre kirken vedkom-
mende for flest muligt. 
Så mød op 
og fortæl 
hvilke øn-
sker og 
drømme du 
kunne have 
for kirken! 

• Egnskirkedag 
Søndag, den 02.04.2017, kl. 11.00 

Inviterer vi menighederne i kirkekreds 
1: Sild, Læk, Nibøl-Aventoft og vores 
egen menighed til egnskirkedag. Vi 
lægger ud med gudstjeneste, kl. 11.00 i 
Bredsted Danske skoles gamle kirke-
rum.  
Efterfølgende dykker vi ned i den syd-
slesvigske "skabskirkekunst" og gen-
indvier Viggo Guttorm-Pedersens fre-
sco "Arbejderne i vingården", som er 
alteret i Bredsted Danske skoles gamle 
kirkerum.  
Lis Andersen og Henry Bohm vil lede 
os igennem programmet.  
En forsmag lyder: 
 

Arbejderne i vingården 

Ved opførelsen af de danske skoler i 
Sydslesvig har der altid været 
medtænkt mulighed for afholdelse af 
danske gudstjenester på skolerne. 
Til det formål blev der realiseret 
"skabskirker", dvs. bagved en 
foldevæg i et af klasseværelserne blev 
det kirkelige inventar opmagasineret 
og kunne bygges op på få minutter. 
I flere skabskirker blev der ophængt 
billeder eller andre kunstværker med  
religiøst motiv.”  
I Bredsted Danske Skoles gamle skabs-
kirke findes et fresco med titlen: Arbej-
derne i vingården" (Matt.20, 1-16) af 
kunstneren Viggo Guttorm- Pedersen, 
som blev udført i 1955. 

 

Kirkenyt 

 



Menighedsrådet - Kirchengemeindevorstand 
Formand: Reimer Stollberg, Friedrichsallee 18, 25821 Bredstedt, 04671 931 898  
E-mail: reimerstollberg@aol.com 
Næstformand: Marie Sönksen, Hohle Gasse 7, 25821 Bredstedt, 04671 6600 
Aaltien Wendrich, Am Quellenhang 3, 25852 Bordelum, 04671 930347  
E-mail: aaltienwendrich@googlemail.com 
Sekretær: Inga Waldow, Heverstr. 29, 25 821 Bredstedt, 04671 9 330 532 
Suppleanter: Karin Schmidt, C A Jensen Weg 2, 25 821 Bredstedt 
Karl Ole Steenild, Fjordvænget 2, DK 6340 Kruså                         
Kasserer: Grethe Mark, Carstensgade 58, DK-6270 Tønder, Tlf. 0045 7472 0020  
E-mail: grethe.mark58@gmail.com 

I 2006 byggedes en tilbygning til Bred-
sted Danske Skole, der også skulle 
rumme en ny skabskirke, da den gamle 
kun havde plads til 30 kirkegængere 
og ikke var handicapvenlig, da den lå 
på første sal. Samtidig ønskede 
menigheden at kunne afholde begra-
velser.  

 
For bl.a. at bevare og beskytte Gut-
torm-Pedersens kunstværk og 
synliggøre den gamle skabskirke stifte-
des "Udvalget for bevarelse af 
Guttorm-Pedersens altervæg" i 2012. 
Med venlig støtte gennem 
A.P.Møller-fonden er det lykkes os at  
 
 
 
 
 
 

transformere kunstværket, således 
at hele skabskirke-ensemblet ikke mere 
gemmes væk, ikke kun bevares, men 
bruges og synliggøres i det daglige og 
dermed bliver en mere aktiv del af 
elevernes og mindretallets daglige liv. 
 

Blandt gæsterne til egnsdagen vil der 
være flere med en særlig tilknytning til 
altervæggen. 
Husk tilmelding (se særskilt tilmel-
dingsformular)   

  Henry Bohm 

 

• Kirkedag på Gottorp slot 
Søndag d. 30. april kl. 10.00 

Til kirkedagen inviteres samtlige 30 
menigheder i Sydslesvig for at tale om 
medlemshvervning, embedssager, me-
nighedernes børne- og ungdomsar-
bejde, anliggender for kirkerådet m.m. 
De forskellige menighedsråd udpeger 
alt efter menighedsantal sine repræ-
sentanter. For Bredsted menighed får 
max. 2 medlemmer stemmeret. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kirkenyt - fortsat 



 

19. februar  Gudstjeneste   Seksagesima  
10.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. marts   Gudstjeneste   1. søndag i fasten 
10.00   Generalforsamling 

   yderligere information i kirkebladet 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
19. marts  Gudstjeneste   3. søndag i fasten 
14.00   ved Henriette Gosvig 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. april   Gudstjeneste   Mariæ Bebudelses dag 
11.00 Egnskirkedag  

yderligere information i kirkebladet 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16. april  Gudstjeneste   Påskedag 
14.00   Efterfølgende kirkekaffe 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30. april  kirkedag på Gottorp slot 
10.00   yderligere information i kirkebladet   
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. maj   Gudstjeneste   3. søndag efter påske 
10.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21. maj   Gudstjeneste   5. søndag efter påske 
14.00   Efterfølgende kirkekaffe 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
28. maj   KONFIRMATION  6. søndag efter påske 
10.00   i St. Nikolai kirke 

Året fantastiske konfirmander er: 
Linea Huy 
Yasmine Ermert 
Levke Christiansen 
Jordis Beck 
Ansrea Bucur 
 

Julius Goldgräbe 
Joschua Christiansen 
Pay Thore Bischoff 
Thore Dau 

Kalender                
 


